
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 10-én 16.30 órakor 

megtartott nyilvános üléséről. 

 

A képviselő-testület ülésének helye: Nagykutas Község Önkormányzat Tanácskozóterme (Nagykutas, 

Fő u. 21.) 

            

Jelen voltak: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester, 

            Cseh Csaba képviselő, 

Kaczor Zsolt képviselő, 

Baumgartner József képviselő, 

Szalai Tibor képviselő, 

 Dr. Erdélyi Gábor jegyző, 

Weinhardt-Nagy Vanessza jegyzőkönyvvezető, 

és 1 fő nagykutasi lakos. 

 

Ferenczné Baumgartner Éva polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 5 

fővel határozatképes, majd ismertette a napirendet. 

 

1./ A helyi közútra történő behajtás korlátozásáról szóló rendelet megalkotása 

2./ Közvilágítás ügye 

3./ Községünkért Alapítvány elszámolása 

4./ Egyéb ügyek 

 

A polgármester kérte a napirend előterjesztés szerinti elfogadását. 

 

12/2016. (III.08.) számú képviselő-testületi határozat 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – a napirendet jóváhagyta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:  

 

1./ A helyi közútra történő behajtás korlátozásáról szóló rendelet megalkotása 

 

Polgármester elmondta, az előző testületi ülésen döntött a testület arról, hogy a Kossuth Lajos utca 

belterületi és külterületi szakaszán bevezetett 7,5 t súlykorlátozást „Kivéve engedéllyel” megjelölésű 

kiegészítő táblával látja el. Az engedélyezési eljárásra vonatkozó rendelet-tervezetet jegyző úr 

elkészítette, ezt meg is kapták előzetesen a képviselők. 

 

Kaczor Zsolt képviselő jelezte, nem vett részt az előző ülésen, összegzést kérne a témával kapcsolatban.  

 

Dr. Erdélyi Gábor jegyző ismertette az előző ülésen hozott képviselő-testületi határozatot. Jelezte, a 

súlykorlátozó tábla ideiglenesen lekerült, az elkészült rendelet-tervezet 2016. április 1. napján lépne 

hatályba, szabályozza a meghatározott útszakaszon a 7,5 t-ra vonatkozó behajtás szabályait és az 

engedélyezési eljárás részleteit. Az eljárás illetékmentes, az engedély időbeni hatálya legfeljebb 1 év, 

de ennél rövidebb időszakra is kiállítható. Amennyiben az engedélyezési eljárásba vont gépjármű 

eladásra kerül, az engedélyt vissza kell szolgáltatni. A kiadott engedélyekről nyilvántartás készül, 

azokról meghatározott időközönként beszámol a képviselő-testületnek a polgármester. A rendelet 

hatálya nem terjed ki a fegyveres erők, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés 

végrehajtás, tűz-, polgári és katasztrófavédelem, valamint a NAV szervezete által üzemben tartott 



járművekre, továbbá november 1. és március 15-e közötti időszakban a menetrend szerinti 

személyszállítást végző járművekre, amennyiben az útviszonyok indokolják. 

 

Kaczor Zsolt képviselő: mely szakaszokat érint? 

 

Jegyző: a Kossuth Lajos utca teljes belterületi és külterületi szakaszát. Hozzátette, meglehetősen nagy 

kamionforgalom volt az elmúlt napokban is az úton, azok a járművek üresen is 12 tonnásak. 

 

Baumgartner József képviselő: nagy nyerges vontatók mentek az úton. 

 

Jegyző: a rendelet hatályba lépése április elseje, addig a kiegészítő táblákat be kell szerezni, a 

kérelemlapokat el kell készíteni, illetve a honlapon, az újságban részletes tájékoztatást kell adni a 

lakosságnak. Jegyző úgy vélte, kellő odafigyeléssel ez a szabályozás jól működhet. A polgárőrség 

megállapodás alapján bevonható az együttműködésbe. A polgárőröknek ugyan korlátozottak a 

lehetőségei, de a rendszámot felírhatják, fotóval dokumentálhatják, ha szabálytalanságot észlelnek.  

 

Szalai Tibor képviselő: mi a helyzet azokkal a járművekkel, amelyeken nincs rendszám? Hogyan ad arra 

engedélyt a polgármester? 

 

Kaczor Zsolt képviselő: rendszámnak lennie kell. 

 

Polgármester: ha nincs rendszám, akkor a behajtás lesz a legkisebb problémája a szabályt szegőnek. 

 

Jegyző: érvényes forgalmi engedély nélkül nem lehet behajtási engedélyt kiállítani. 

 

Szalai Tibor képviselő: hiába nem lehet kimenni ilyen járművel, azért a forgalomban előfordulnak. 

 

Jegyző: az engedélyes behatást a rendelet hatályba lépését követően a rendőrség felé is jelezni kell. 

 

Szalai Tibor képviselő: mi hatalmazza fel a polgármestert, hogy ilyen engedélyt kiadjon? Ilyen alapon 

az elsőbbségadás alól is felmentést adhatna. 

 

Jegyző: a polgármester határkörébe a rendelet felhatalmazása alapján kerül az engedélyezési eljártás, és 

kizárólag a megjelölt útszakaszra, a 7,5 t súlykorlátozás alóli felmentésre érvényes. Az elsőbbségadás 

alól nem adhat senki felmentést. A célforgalom megjelölés, ahogy arról már az előző ülésen szó esett, 

sokkal több problémát vet fel. 

 

Szalai Tibor képviselő jelezte, nem jogos az engedély kiadása.  

 

Egyéb hozzászólás nem volt, polgármester előterjesztés szerint javasolta megalkotni a rendeletet. 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (III.21.) 

önkormányzati rendelete a helyi közútra történő behajtás korlátozásáról 

 

Nagykutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, 1 nem 

szavazat ellenében – az előterjesztés szerint megalkotta a helyi közútra történő behajtás 

korlátozásáról szóló 2/2016. (III.21.) önkormányzati rendeletét. (A rendelet írásos 

szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

2./ Közvilágítás ügye 

 

Polgármester jelezte, kiküldésre került a Közvil Zrt. megkeresése, amelyben arról tájékoztatnak, hogy 

az idei évben 177.643,- Ft fejlesztésre fordítható keretösszeg áll az önkormányzat rendelkezésére. A 

javaslat három variációt tartalmaz, amiről most dönteni kellene. Mód van egyedi egyeztetés alapján 

további lámpatestek kihelyezésére is, amennyiben valahol kevés lenne.  



 

Szalai Tibor képviselő: pótlásra nincs szükség. 

 

Kaczor Zsolt képviselő: a lakosság részéről volt ilyen igény? Mennyi lámpatest van egyébként a 

településen? 

 

Polgármester jelezte, nem tud róla, hogy lett volna ilyen igény. 121 lámpatest van a településen. 

 

Kaczor Zsolt képviselő jelezte, a 3. variációt támogatja, amennyiben a fényerő is megfelelő lesz. 

 

Egyéb felvetés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a közvilágítás ügyét. 

 

13/2016. (III.08.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – támogatta a Közvil Zrt. ajánlata alapján a lámpatestek 

elektronikus előtéttel való korszerűsítését 4 db meglévő lámpatestbe EB36/18W 

visszaszabályozós elektronikus előtét beszerelésével, és a lámpatestek jelenlegi 45 W 

tényleges fogyasztásának 25 W-ra való redukálásával. Egyúttal felkérte polgármestert, 

tájékoztassa a döntésről a Közvil Zrt.-t. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

3./ Községünkért Alapítvány elszámolása 

Polgármester elmondta, a Községünkért Alapítvány tavaly 100 ezer forint összegű támogatásban 

részesült. Polgármester ismertette a 2015. évre vonatkozó beszámolót, és a hozzá kapcsolódó kérelmet. 

Jelezte a támogatás második részletét december folyamán utalta ki az önkormányzat, így a teljes össze 

elköltésére nem volt módja tavaly az alapítványnak. A szervezet kérte a szerződés módosítását azzal, 

hogy a fennmaradó közel 15 ezer forintot 2016. április 30. napjáig felhasználja, teljes egészében 

felajánlva azt az idősek napjára. Továbbá támogatási kérelmet is benyújtott a 2016-os évre vonatkozóan 

az alapítvány, 100 ezer forint összegű támogatást kér idei rendezvényeihez. 

Kérdés, felvetés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta az alapítvány beszámolóját. 

 

14/2016. (III.08.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – elfogadta a Községünkért Alapítvány 2015. évre vonatkozó 

beszámolóját. Egyúttal felhatalmazta polgármestert a módosított pénzeszköz-átadási 

megállapodás aláírására.  

Határidő: 2016. április 30. 

Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

Polgármester szavazásra bocsátotta az alapítvány támogatási kérelmét. 

 

15/2016. (III.08.) számú képviselő-testületi határozat 

 

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – döntött arról, hogy 100.000,- Ft, azaz százezer forint, vissza nem 

térítendő összeggel támogatja a Községünkért Alapítványt, egyúttal felhatalmazta 

polgármestert a pénzeszköz átadási megállapodás megkötésére. 

Határidő: azonnal 



Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

4./ Egyéb ügyek 

 

Polgármester jelezte, a falunapot július első szombatjára tervezi, egy meghívott fellépő lenne, aki 170 

ezer forintért vállalja a fellépést. A szerződés megkötéséhez kérte a képviselő-testület támogatását azzal, 

hogy az önkormányzatot terhelő költségeket igyekszik szponzorok bevonásával csökkenteni, ehhez 

kérte a képviselő-testület segítségét is. Hozzátette, a költségvetésben terveztek a falunappal. 

Polgármester hozzátette, várja a képviselők javaslatait, ötleteit is, a falunap részleteire még egy későbbi 

megbeszélés keretében visszatérnek. 

 

Kérdés, felvetés nem hangzott el, polgármester szavazásra bocsátotta a szerződést. 

 

16/2016. (III.08.) számú képviselő-testületi határozat 

  

Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül – döntött arról, hogy szerződést köt bruttó 170.000,- Ft, azaz 

százhetvenezer forint összegben Szijártó Lászlóval „A jó Laci Betyár” elnevezésű 

produkcióra, egyúttal felhatalmazta polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: 2016. július 2. 

Felelős: Ferenczné Baumgartner Éva polgármester 

 

Egyéb kérdés, felvetés nem hangzott el, polgármester megköszönte a megjelenést, és a képviselő-

testület ülését 18.37 órakor bezárta.      

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

Dr. Erdélyi Gábor 

jegyző 
Ferenczné Baumgartner Éva 

polgármester 

 

 


